
Assunto: consulta alteração de procedimento registro de reuniões dos cursos

De: Direção CCNH <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Data: 24/05/2017 13:23

Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Coordenadores Ccnh

<coordenadores.ccnh@ufabc.edu.br>

 Prezados Coordenadores,

 Conforme informado em nossa última reunião, pretendemos alterar a

 forma dos registros de nossas reuniões extinguindo o registro em atas

 e mantendo apenas convocação, lista de presença, sinopse e áudio.

 Para tanto, abrimos espaço na reunião e somente a Filosofia apresentou

 uma demanda, a qual foi acatada. Indicamos que qualquer manifestação

 contrária ou sugestão deveria ser enviada por e-mail. Como não

 recebemos nenhum e-mail até o momento os consultamos novamente para

 saber se a questão está pacificada. Assim, solicitamos que havendo

 alguma manifestação o façam até o final deste mês, dia 31/05.

 Lembramos que a alteração visa reduzir o tempo dispensado por nossos

 servidores nesta atividade, sem deixar de atender a necessidade de

 registro das reuniões. Além disto, entendemos que com esta nova

 prática as plenárias, coordenações e NDEs poderão otimizar suas

 reuniões não sendo mais necessária a leitura das atas por todos os

 membros.

 A ação foi proposta pela DAC-CCNH diante da redução de nosso quadro de

 técnico-administrativos e estagiários e necessidade da equipe atender

 diversas demandas que vem aumentando ao passo que o número de docentes

 aumenta e o de TAs e estagiários é reduzido.

 Conforme exposto em reuniões realizadas com os coordenadores, as

 chefias da DAC e assistentes dos cursos, estamos realizando um

 trabalho para aprimorar a assistência ofertada às coordenações e a

 extinção das atas colaborará para que este trabalho continue sendo

 desenvolvido e nosso objetivo seja alcançado. Conforme apontado nas

 reuniões, entendemos que o trabalho do assistente do curso deve

 priorizar um participação mais ativa e estratégica juntos às

 coordenações e, desta forma, a mudança de procedimento visa

 proporcionar que esta assistência possa evoluir neste sentido.

 Ainda, informamos que o procedimento de não produzir atas sempre foi o

 adotado pelo CECS e o CMCC no momento estuda também esta adoção.

 Também, para assegurar que a ação não prejudicará as avaliações de

 cursos, consultamos professores do CCNH que são avaliadores de curso

 do INEP e foi unânime o entendimento de que a extinção das atas não

 prejudicará nossas avaliações, conforme pode ser observado ao final

 deste e-mail nas respostas dos avaliadores.

 Esclarecemos que, conforme solicitado pelos coordenadores da

 Filosofia, as sinopses darão conta não só do deliberado por item (como

 é feito hoje) mas também das propostas de encaminhamento e

 manifestações contrárias, apresentadas de forma sintetizada em

 paráfrase.

consulta	alteração	de	procedimento	registro	de	reuniões	dos	cursos 	

1	de	4 06/06/2017	09:12



 Aguardamos manifestações e havendo um consenso procederemos com a

 adoção do novo procedimento a partir de junho.

 Atenciosamente,

Em 15 de mai de 2017, às 05:33, carlos.miyazawa <carlos.miyazawa@ufabc.edu.br>

escreveu:

Bom dia a todos!

Desculpem pela demora em responder.

Pela diretriz que foi passada no último curso de capacitação do INEP temos que

verificar a existência do colegiado, se este está devidamente implantado,

frequência de reuniões, professores presentes nas reuniões. Isso não implica

necessariamente em atas mas em documentos institucionais que comprovem tais

atividades. Assim concordo com os demais em que não há a necessidade destas atas e

também avaliaria como excelente este item na UFABC.

Atenciosamente

Carlos Suetoshi Miyazawa

CCNH

Em 2017-05-14 18:26, Dalmo Mandelli escreveu:

Prezados

Eu avaliaria como excelente o "Funcionamento do Colegiado de Curso ou

Equivalente" na UFABC. Os doctos disponibilizados são mais do que

suficientes. Normalmente não se avalia o conteúdo das reuniões, mas

sim a realização delas e os participantes, comprovados nas sinopses,

onde constam as datas de cada reunião e os presentes.

Atenciosamente,

Dalmo

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:     Re: Consulta sobre Registro de Reuniões dos Cursos

Data:     Thu, 4 May 2017 16:58:11 -0300

De:     Wagner Carvalho <wagner.carvalho@ufabc.edu.br>

Para:     Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

CC:     carlos.miyazawa <carlos.miyazawa@ufabc.edu.br>, Dalmo Mandelli

<dalmo.mandelli@ufabc.edu.br>, Ronei Miotto

<ronei.miotto@ufabc.edu.br>

Boa tarde

Peço desculpas pela demora em responder.

Nas Instituições/cursos onde tenho participado de avaliações,

tipicamente já fica disponível uma pasta com as Atas de reuniões.

Nestes documentos buscamos informações do tipo: composição do

Colegiado, frequência e data das reuniões, frequência dos membros nas

reuniões.

Penso que estas informações constam das sinopses. Portanto, não vejo a

necessidade de se ter as Atas transcritas. Apenas as sinopses seriam

suficientes.
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Wagner

--

Dr. Wagner Alves Carvalho

Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC

Av. dos Estados, 5001 - Bloco A - Sala 638-3

Bairro Bangu - Santo André - SP - CEP 09210-580

Telefone: +55 11 49968386

Em 27 de abril de 2017 12:38, Secretaria CCNH

<secretariaccnh@ufabc.edu.br <mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br>>

escreveu:

   Prezados,

   Solicitamos, por favor, aos docentes do CCNH que atuam como

   avaliadores do INEP no reconhecimento de cursos de graduação

   orientação sobre a avaliação do funcionamento das instâncias dos

   cursos de graduação.

   Temos a prática de ter o registro dos seguintes documentos para

   todas as instâncias dos cursos (plenária, coordenação e NDE):

   ·Convocação com pauta

   ·Lista de Presença

   ·Gravação em áudio, armazenada na pasta compartilhada do Centro na rede

   ·Sinopse da reunião (elaborada pela DAC CCNH e publicada no site do

   curso logo após a reunião)

   ·Ata da reunião (elaborada pela DAC CCNH e publicada no site do

   curso após a sua aprovação em nova reunião)

   O registro por ata lavrada pela DAC e aprovada em reuniões leva a

   uma carga de atividades elevada para sua elaboração, leva a um

   acumulo de pauta nas reuniões, e tem a publicação muitas vezes

   demorada, especialmente nas instâncias em que a regularidade das

   reuniões é mais esparsa.

   Questionamos se o critério de análise

“Quandoofuncionamentodocolegiadoprevisto/implantadoestáregulamentado

/institucionalizado,demaneira

   excelente, considerando,emuma análisesistêmicae global,osaspectos:

   representatividadedossegmentos,periodicidadedasreuniões, registros e

   encaminhamento das decisões.” do indicador “2.14. Funcionamento do

   colegiado de curso ou equivalente” seria atendido com o registro da

   reunião e seus encaminhamentos elaborando e arquivando dos mesmos

   documentos excluindo a ata da reunião.

   Pelo acompanhamento de reconhecimentos anteriores e contato com

   outros avaliadores, qual seria a recomendação?

   Atenciosamente,
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   --    Andréia Silva

   Técnica em Assuntos Educacionais

   Divisão Acadêmica - Centro de Ciências Naturais e Humanas

   4996-7964/2320-6399

Ronei Miotto

Diretor

Centro de Ciências Naturais e Humanas

ccnh.ufabc.edu.br
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